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हेन्री फोर्डची पहहली रेस



हेन्री फोर्डला गार्ी चालवायला िुप आवर्.े

त्याला शहरात गार्ी चालवायला मजा यायची.

त्याला गार्ीवर पाहहले की लोक एकदम
उत्साही व्हायचे.



“तो बघ वेर्ा हेन्री! पनु्हा बबि घोड्याची गार्ी
घेऊि चालला आहे,”लोक ओरर्त.

त्याला पाहायला बायका धावत बाहेर याय्या.

त्याला चुकवायला परुुष रस्तत्या्या बाजलूा उभे
राहत.

कुत्री भुिंकत मागे पळायची.

घोड्यािंचे खििंकाळणे सरुु व्हायचे.

हेन्रीला शहरात गार्ी चालवायला िूप मजा
यायची.



हेन्रीिे स्तवत:ची गार्ी स्तवत:
बिवली होती.

ती पेट्रोलवर चालायची.

त्या गार्ीला बे्रक िव्हते.

गार्ी थािंबवायची असेल तर
तो इिंजजि बिंद करायचा.

आखण उर्ी मारूि बाहेर
पर्ायचा.

हेन्री गार्ी िािंबाला अगदी घोड्यासारिेच
दोरािे बािंधिू ठेवायचा. म्हणजे मग गार्ी
उलटण्याची भीती िसायची.



सवाडिा वाटत असे की हेन्रीिे पुन्हा घोर्ा-
गार्ी चालवावी.

पण हेन्रीला गाड्या िूप आवर्ाय्या.
त्याला गार्ी चालवायला िपू मजा
यायची.

आखण गाड्या तयार करायलाही त्याला
िुप आवर्.े



आणिीिही काही लोक गाड्या बिवायचे.

परिंतु त्या िूप महागड्या होत्या.

आखण त्या गाड्यािंिा सतत दरुुस्तती लागायची.

बऱ्याच लोकािंिा गार्ी कशी चालवायची ते
माहहत िसल्यामळेु ते ड्रायव्हर ठेवीत.

फक्त श्रीमिंत लोकािंिा गार्ी घेणे परवर्ायचे.



हेन्रीचे एक स्तवप्ि होत.े

त्याला अशी गार्ी बिवायची होती की जी
सवडसामान्य माणसा्या आवाक्यात असेल.

त्याची स्तवप्िातील गार्ी तयार करायला
त्याला पैसे लागणार होते.

पण पैसे उभे तरी कसे करायचे?

म्हणिू त्यािे रेसमध्ये भाग घेण्याचे ठरवले.

त्यािंिी त्या्या उभ्या आयषु्यात कधीच
रेसमध्ये भाग घेतला िव्हता.



गाड्यािं्या शयडती हा िवीि िेळ होता.

लोक िटूि थटूि रेस पाहायला यायचे.

जी गार्ी वेगािे धावायची त्या गार्ीिे रेस
जजिंकावी यासाठी लोक चीत्कारायचे.

“मी रेस जजिंकलो तर,” तो क्लारा-आपल्या 
पत्िीला म्हणाला, “तर मला िवीि गार्ी 
बिवता येईल.” 



हेन्री आखण मेकॅनिक स्तपायर्र हफ्फ 
कामाला लागले. 

त्यािंिी सव्वीस हॉसडपॉवरचे इिंजजि 
रेलसिंग्या गार्ीला लावले.

एक हॉसडपॉवर म्हणजे एका घोड्याची 
गार्ी ओढण्याची ताकद.

म्हणजे हेन्रीची गार्ी घोड्याला एका 
सेकिं दात हरवू शकणार होते.   



लोक हेन्रीला िूप हसले.

“तू र्अेरर्जेव्हलला कधीच हरवू
शकणार िाही,” लोक म्हणाले.

तो र्अेरर्जेव्हल-धार्सी माणसू
म्हणजे अलेक््ािंर्र वव िंटि.

तो अमेररकेचा रेलस िंग चॅजम्पयि
होता.

मी त्याला िक्की हरवेि,” हेन्री म्हणाला.

“मा्ी गार्ी जास्तत चािंगली आहे.”

क्लारािे माि र्ोलावूि सिंमती हदली.

नतला हेन्रीकरू्ि फक्त एकच अपेक्षा होती 
की त्यािे सरुक्षक्षत गार्ी चालवावी.  



गाड्यािं्या स्तपधाड लमलशगिमध्ये र्टे्रोइट
शहराजवळ आयोजजत केल्या जाय्या.

हेन्री दहा मलै लािंबी्या स्तपधेत सहभागी
्ाला.

त्यासाठी एकहजार र्ॉलर बक्षक्षस होते.

जवळजवळ आठ हजार पे्रक्षक स्तपधाड
बघण्यासाठी जमा ्ाले होते.



दहा मलैाची शयतं त्याहदवशी सगळ्यात
शेवटी होती.

हेन्री आखण वविंटि असे दोिच स्तपधडक
मदैािात होते.

र्अेरर्जेव्हलिे हेन्रीकर्े बघूि जस्तमतहास्तय
केले आखण टोपीिे अलभवादि केले.

हेन्रीिेही त्याला टोपीिे अलभवादि केले
आखण त्या्याकर्े बघूि जस्तमतहास्तय
केले.



“ऑि युवर माकड स,” शयतं सरुु
करणारा माणसू जोरािे ओरर्ला.

हेन्रीिे स्तटेअररिंग पकर्ले आखण
“इिंजजि चालू कर,” असे ओरर्ला.
स्तपायर्रिे इिंजजि सरुु केले.

हेन्री्या गार्ीचा मोठ्यािे आवाज
सरुु ्ाला.



बँग!!
शयडत सरुु करणाऱ्या माणसािे 
हवेत गोळी ्ार्ली. 

हेन्री आखण वविंटििे आपापल्या 
गाड्या टॅ्रकवरूि गाड्या पुढे 
हाकल्या. 

लोक टाळ्या वाजवू लागले.

अचधकाचधक लोक वविंटिसाठी
टाळ्या वाजवत होत.े 

वव िंटिच रेस जजिंकेल याची त्यािंिा 
पूणड िात्री होती.



दोन्ही गाड्या सारख्याच वेगािे धावत
होत्या.

पहहल्या वळणाििंतर वव िंटिची गार्ी पुढे
गेली. वळणावर ि थािंबता सफाईिे
गार्ी पुढे कशी न्यायची हे वव िंटिला
माहहत होते.

परिंतु हेन्रीला हे माहहत िव्हते. त्यािे
इिंजजि बिंद केले आखण मग हळू हळू
तो वळण पार करू लागला.



“बाहेर लटक,” हेन्री ओरर्ला.

धावत्या गार्ी्या फळीवर स्तपायर्र
उभा राहहला.

तो बाहेर लटकला.

हेन्रीिे टिडला गार्ी वळवली.
स्तपायर्र्या वजिामळेु गार्ी
उलटली िाही.



वव िंटि पुढे होता.

हेन्रीिे गार्ीचा स्तपीर् वाढवला.

तो वेगािे पुढे आला.

त्याची आखण वविंटिची गार्ी
अगदी चचकटूि धावत होत्या.

आणिी पाच वेळा गाड्या एकत्र
आल्या.



गाड्यािंची रेस अिंनतम टप्प्यात पोचली. 
अिंतर िजरे्या टप्प्यात आले. 

आखण अचािक टॅ्रकवर काळ्या धुराचा ढग 
उर्ाला. 

हेन्रीला समोरचे काहीही हदसत िव्हते. 

त्या्या गार्ीत तर काही बबघार् ्ाला 
िाही िा? 

इिंजजि िूप तापले तर िाही िा? 

स्तवस्तत गार्ी बिवायचे स्तवप्ि धुरात 
ववलीि ्ाली की काय?



नाही..
वव िंटिची गार्ी िराब ्ाली होती.
त्या्या गार्ी्या इिंजजिमधूि धरू येत
होता. आखण अचािक इिंजजि बिंद पर्ले.

गार्ी काही केल्या पुढे जाईिा.

हेन्री ओरर्तच त्या धुरातूि बाहेत
आला.

“येSSयप्पी!!”

तो हषाडनतरेकािे ओरर्ला.



पे्रक्षक बेफाम ्ाले. 

पुरुषािंिी टोप्या हवेत उर्वल्या. 

बायका िुचीवर उभे राहूि त्याला पाहू 
लागल्या.

हेन्रीिे त्याची पहहलच रेस जजिंकली होती. 

हेन्री फोर्ड आता अमेररकेचा िवीि कार रेलस िंग 
चॅजम्पयि ठरला होता.    



दसुऱ्या हदवशी हेन्रीचे िाव आखण फोटो
प्रत्येक वतडमािपत्रात ्ळकला होता.

त्याला हजार र्ॉलरचे बक्षक्षस लमळाले
होते.

त्याला एक क्रिस्तटलचा पिंच बाऊलही
बक्षक्षस लमळाला होता.

क्लारािे तो बाऊल येणाऱ्या पाहुण्यािंिा
पाहता यावा म्हणिू टेबलवर ठेवला होता.



हेन्रीिे त्या्या स्तवप्िातील कार बिवली.

त्याचे िाव मॉर्ले टी असे ठेवले.
सरुुवातीला ती फक्त काळ्या रिंगाची
बिवली गेली.

मॉर्ले टी वापरायला अगदी सोपी होती.

तसेच नतची दरुुस्तती आखण देिभालही
सोपी होती.

लोकािंिा ती िूपच आवर्ली.

त्यािंिी नतचे िाव टीि लीझ््ी असे ठेवले.



हेन्री फोर्ड आपली टीि लीझ््ी घेऊि
शहरात आला.

त्याला बघूि लोक िूप िुश ्ाले.

महहलािंिी हात हलवूि स्तवागत केले.

पुरुषािंिी गाड्यािंचे हॉिड वाजवले.

हेन्री िूप आििंदी होता.

सवडसामान्यािंिा परवर्ले अशी गार्ी
त्यािे बिवली होती.



ही एक िरी घटिा आहे.

१० ऑक्टोबर १९०१ मध्ये कारची रेस ्ाली होती.

हेन्रीिे बक्षक्षसाची रक्कम फोर्ड मोटार किं पिी सरुु
करण्यासाठी वापरली.

हेन्री फोर्डची मॉर्ले टी ही गार्ी सामान्य लोक घेऊ
शकत होते.

हा त्या रेसमधील प्रत्यक्ष घेतलेला फोटो आहे. हेन्री
वव िंटि्या गार्ीला आता ओलािंर्णार आहे. तुम्ही तर
फोटो अगदी िीट पाहहला तर स्तपायर्र तुम्हाला धावत्या
गार्ी्या फळीवर उभा आहे.

हेन्री फोर्ड स्तपायर्र वविंटि


